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Ülést tartott az MSZMP 
Központi Bizottsága 

A Magyar Szocialista Munkáspárt Köz-
ponti Bizottsága december 5-én kibővített 
ülést tartott. 

A Központi Bizottság megvitatta és el-
fogadta a Politikai Bizottságnak az 1975. 

évi népgazdasági terv és állami költségve-
tés Irányelveiről készült előterjesztését, va-
lamint az ötödik ötéves terv irányelveiről 
szóló tájékoztatóját. 

Az ülésről közlemény jelenik meg. 

A szovjet—francia csúcstalálkozón: 

Politikai és gazdasági 
együttműködésről 

tárgyaltak 

Leonyid Brezsnyev és Giscard d'Estaing tegnap délelőtti tárgyalása 
a rambouillet-i kastély egyik termében. 

# Párizs (MTI) 
Tegnap, csütörtökön dél-

előtt a rambouillet-i kastély-
ban megkezdődött a írancia 
•—szovjet csúcstalálkozó, Leo-
nyid Brezsnyev, az SZKP 
KB főtitkára és Giscard 
d'Estaing francia köztársa-
sági elnök 11 óra 15 perc-
kor kezdte meg első négy-
szemközti megbeszélést a 
kastély Marie-Antoinette-
szalonjában. 

Leonyid Brezsnyev és Va-
léry Giscard d'Estaing első 
négyszemközti megbeszélése 
két óra hosszat tartott. Köz-
ben Gromiko és Sauvagnar-
gues külügyminiszterek, va-
lamint Patolicsev szovjet 
külkereskedelmi miniszter és 
Fourcade francia gazdasági 
és pénzügyminiszter külön-
külön tanácskozott egymás-
sal. 

A délelőtti megbeszélése-
ket követő munkaebéden az 
SZKP KB főtitkárán kívül 
részt vett a négy miniszter, 
továbbá Brossolette, a f ran-
cia elnöki hivatal főtitkára, 
valamint Cservonyenko és 
Vimont nagykövetek, a Szov-
jetunió párizsi, illetve Fran-
ciaország moszkvai nagykö-
vete is. 

Késő délután a két kül-
döttség szóvivői — Leonyid 
Zamjatyin és Xavier Beau-
champs — közölték, hogy 
Leonyid Brezsnyev és Gis-
card d'Estaing a délelőtti 
megbeszélésen két probléma-
kört tekintett át: a francia— 
szov'et együttműködés poli-
tikai és gazdasági vonatko-
zásait. valamint az eurónai 
H'tnnxágl és egvüttmű'<-ödé-
si Értekezlet jelenlegi állá-
sát 

Ami a kétoldalú együttmű-
ködést il'"•ti. mind Leom-id 
pro-7S -vev. mind Gis-ard 
d'Estaing hangsúlvozta. hogy 
mindkét ország nagv fontos-
ságot tulaidonft a szovjet— 
francia együttműködést sza-
bályoz* alanvető nkmá"vok 
Szigorú betartásának. (Az 
1970-ben Moszkvában alá-

írt együttműködési elvekről 
van szó, amelyek a két or-
szág közötti politikai kon-
zutláció és együttműködés 
alapokmányát alkotják.) 

A megbeszélés során mind-
két fél újból megerősítette 
— hangsúlyozták a szóvivők 
—, hogy tovább akar ják fej -
leszteni a két ország közötti 
együttműködést, mind a két-
oldalú kapcsolatok területén, 
mind pedig számos nemzet-
közi kérdésben. 

A két államférfi rendkí-
vül részletesen megvizsgálta 
az európai biztonsági és 
együttműködési értekezlet 
munkáját . Mindketten meg-
állapították, hogy a jelenlegi 

genfi tárgyalásokon máris 
nagy munkát végeztek a 
záróokmányok előkészítésé-
ben. Mindketten hangsúlyoz-
ták, hogy nagy fontosságot 
tulajdonítanak e konferen-
ciának. 

Rambouillet_ben Leonyid 
Brezsnyev és Giscard d'Es-
taing délutáni megbeszélése 
— külügyminisztereik bevo-
násával — röviddel húsz óra 
előtt ért véget. 

A késő esti órákban Gis-
card d'Estaing elnök húszte-
ritékes vacsorát adott Leo-
nyid Brezsnyev tiszteletére, a 
rambouillet-i kastélyban. A 
vacsorán Giscard d'Estaing 
és Leonyid Brezsnyev mon-
dott pohárköszöntőt. 

A pártkongresszus tiszteletére: 

Otbillié köbméter víz 
a talpunk alatt 

Magyarország lakossága át-
lagosan naponta 2 millió 
köbméter ivóvizet fogyaszt. 
Ebből jelenleg 1,6—1,8 mil-
lió köbméter hálózaton ér-
kezik hozzájuk, a többit ku-
tak, források stb. szolgáltat-
ják. De nem volt már olyan 
nyári nap is, amikor egy-
magában a hálózati vízszol-
gáltatás mennyisége is elérte 
a 2,4 millió köbmétert. Vi-
szont az átlagos igény már 
ma is naponta 3,5 millió köb-
méterre tehető, de ezt a 
mennyiséget a vízgazdálko-
lás csak 1985-ben lesz képes 

urodukálni. Ehhez azonban 
oítétlenül szükséges lesz a 

'elszín alatti vízkészleteknek 
íz eddiginél fokozottabb fel-
használása is. 

A lehetőség erre rfiegvan. 
Magyarország alatt ugyanis 
a földkéreg legfelső, körül-
belül 500 méteres rétege, 
ahonnan ivóvizet lehet „ki-
termelni", kereken ötbillió 

köbméter vizet tárol. Ennek 
körülbelül egymilliomod ré-
sze; ötmillió köbméter cse-
rélődik ki egyrészt a párol-
gás, illetve az emberek, ál-
latok és növények fogyasz-
tása, másrészt a csapadék-
utánpótlás során. A felszín 
alatt a hegyvidékekről a 
medencék felé naponta át-
lagosan 4,5 millió köbméter 
víz áramlik. Ehhez járul to-
vábbi 1,3 millió köbméter, 
amely a hegyvidékeken for-
rások és talajvízszivárgások 
út ján jut a felszínre. Ennek 
egy része azonban elpáro-
log, a többi pedig a folyóvi-
zeken át túlnyomórészt a 
tengerbe távozik, és így. 
mint ivóvíz, elvész. 

Az 500 méteres szint alatt 
jóval nagyobb vízkészletek 
helvezkednek el de menv-
nyiségük meghatározására 
pontos módszerek egyelőre 
nincsenek. 

Teljesítette idei 
tervét a gumigyár 

A TAURUS Gumiipari 
Vállalat szegedi gyárában az 
év elején tartott tanácsko-
zásokon a brigádok egyebek 
között vállalták, hogy a 733 
millió forintos termelési é r -
ték tervüket december 14-ig 
teljesítik, s a hátralevő két 
hét alatt ezt további 29 mik-
lió forinttal toldják meg. A 
mintegy ezer dolgozó lelkes 
munkája azonban még ennél 
is jobb eredményt hozott: 
december másodikára elér-
ték a tervezett eredményt, 
így év végéig a többletter-
melés minden bizonnyal még 
nagyobb lesz. 

Jól helytálltak a heveder-
üzem dolgozói, akik a ter-
melési érték legnagyobb há-
nyadát állították elő. Decem-
ber 2-ig a rá juk jutó 278 
millió forintot 10 millió hí-
ján hozták, s ez jobb ered-
mény, mint amit vállalása-
ikban célul tűztek ki. Leg-
kiemelkedőbbnek azonban a 
tömlő l-es üzem munkája 
mondható, hiszen mindhá-
rom negyedévben elsők vol-
tak a munkaversenyben, s 
szeptember végéig teljesítet-
ték a 85.5 millió forintos ter-
vüket. Most december ele-
jén már túl vannak a 105 
millión. A tavaly ősszel ala-
kult öt brigád — közülük is 
elsősorban a „X. pártkong-
resszus" és a ..Magvar—len-
gyel barátság" kollektívák 
— tagjai nagy fievelmet for-
dítottak az önköltség csök-
kentésére és a hulladék meg-
engedett értéken alul tar tá-
sára. Termelékenvségük 
mintegy 19 százalékkal nőtt 
a tavalyi utolsó három hó-
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nap eredményeihez viszo-
nyítva. Dicséretes még az 
alapanyagokat és félkész ter-
mékeket gyártó hengerüzem, 
valamint a szövetkenő üzem 
dolgozóinak teljesítménye is, 
ők foglalják el az üzemek 
közötti munkaversenyben a 
második, illetve harmadik 
helyeket. 

A hevedereken és a töm-
lő l -es üzemben előállított 
könnyű betétes tömlőkön kí-
vül kiemelt termékekként 
kezelik még a gumilemeze-
ket. a magasnyomású acél-
betétes, azaz „hydol"-tömlő-
ket és a mélyfúrótömlőket 
is. Ezek gyártása a terve-
zettet megközelítő ütemben 
folyik. A kiemelt termékek 
adják egyébként az éves t e r . 
melési érték 82 százalékát. 

Segítette a kongresszusi 
munkaverseny kibontakozá-
sát a „részjegyes" munka-
verseny, amely az egyéni 
munkaversenynek a gumi-
gyárban alkalmazott formá-
ja. Lényege, hogy értékelik 
minden negyedév munkáját , 
s a legjobb eredményeket el-
érők jegyeket kapnak, ame-
lyeket év végén pénzjuta-
lomra válthatnak be. A moz-
galom népszérŰs-égét" igazol-
ja, hogy idén 10—15 száza, 
lékkai többen jelentkeztek 
erre a munkaversenyformá-
ra mint tavaly. 

Szép példája a dolgozók 
tenni akarásának a gumigyár 
riak teljesítménye. Vállalá-
sukra rádupláztak, s így 
majdnem egy teljes hónap-
juk jut a többletjavak meg-
termelésére. 

Sok eredmény 
a településfejlesztésben 

Tegnap délelőtt Szegeden, 
a népfront városi székházá-
ban ülést tartott a Hazafias 
Népfront megyei elnöksége 
mellett működő város- és 
községpolitikai társadalmi bi-
zottság. Dubecz György, a 
bizottság ti tkára az MSZMP 
XI. kongresszusa és felsza-
badulásunk 30. évfordulója 
tiszteletére meghirdetett 
munkaverseny településfej-
lesztési tapasztalatait elem-
ző jelentéshez kiegészítést 
fűzött. Többek között szólt 
arról: a tapasztalatok és 
gyakorlati eredmények azt 
mutatják, hogy a társadalmi 
munka feltételei biztosítot-
tak. A kongresszusi és fel-
szabadulási munkaverseny 
előkészítése megfelelően in-
dult, és jó hatással volt, van 
a versenymozgalom szélesí-
tésére a KISZ, a népfront és 
a tanácsi szervek együtt-
működése. 

Az üzemek, vállalatok dol-
gozói, szocialista brigádjai a 
termelési felajánlások mel-
lett mind több konkrét mun-
kát vállalnak a lakóterüle-
tek fejlesztése érdekében. 
Természetesen a lakosság tár-
sadalmi összefogásából is 
szép eredmények születtek. 
Sok felajánlást tettek az 
értelmiségiek, alkalmazot-
tak, kisiparosok és a fiata-
lok is nagy számban kap-
csolódtak a versenymozga-
lomba. A tapasztalatok sze-
rint az üzemek, intézmé-
nyek dolgozói a nagyobb lé-
tesítmények, közintézmények 
megvalósításában, felújí tá-

sában és karbantartásában 
vállalnak munkát. A la-
kossági felajánlások elsősor-
ban a lakóterületek szépíté-
sét, „összkomfortosabbá" té-
telét tűzik ki célul. 

A kongresszusi munkaver-
seny ú jabb lendületet adott 
a már évek óta folyó tele-
pülésfejlesztési versenynek. 
Jelenlegi értéke messze túl-
haladja a korábbi évek ered-
ményeit. Például Szegeden az 
első félévben 20 millió fo-
rint, Csongrádon 4,9 millió, 
Szentesen 4 millió, a szen-
tesi járásban 6 millió forint 
értékű társadalmi munkát 
végeztek. Makón, a lakosság 
72 ezer társadalmi munka-
órát ajánlott fel, Hódmező-
vásárhelyen pedig Tíz órát 
Vásárhelyért jelmondattal 
mozgalom indult. 

A vitában több kérdésre 
is felhívták a figyelmet. A? 
eredmények ellenére példá-
ul helyenként jobban kel-
lene koordinálni a társadal-
mi munkát, s világosabban 
meghatározni a feladatokat. 
A népfrontbizottságok a te-
rületfejlesztés mellett a köz-
művelődés kérdéseire még 
nagyobb gondot fordítsanak. 
Többen felvetették, hogy meg 
kell találni a kifejezőbb mód-
ját a kiemelkedő társadalmi 
munkások elismerésének. Vé-
gül a bizottság arra az ál-
láspontra helyezkedett, hogy 
a kongresszusi munkaver-
seny sikeres formáit a fe j -
lesztés lehetőségeivel együtt 
a népfront területi munkájá-
ban meg kell őrizni. 

II. M. 

Százezer tonnával 
több bauxit 

Lépést tart az alumínium-
ipari központ fejlesztési prog-
ram előírásaival a Bakonyi 
Bauxitbánya Vállalat, amely 
a hazai érctermelés döntő 
többségét adja. Az idén to-
vább nőtt a termelés és 
emelkedett a műszaki szín-
vonal. Folytatták a múlt év-
ben megkezdett korszerűsí-
tést és a több éves nagy-

beruházás munkálatait. Tel-
jes egészében eleget tettek 
a külföldi és a hazai meg-
rendeléseknek. 

A timföldgyári igények-
nek megfelelően csaknem 
100 000 tonnával több bau-
xitot hoznak felszínre az év 
végéig, mint a múlt eszten-
dőben. (MTI) 
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